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ΣχολικόΣχολικό  έτοςέτος  : 2013: 2013--20142014
ΤάξειςΤάξεις : : ΣΤΣΤ1 1 –– ΣΤΣΤ22 (38 (38 μαθητέςμαθητές))
ΥπεύθυνοιΥπεύθυνοι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί: : 

1.1.
 

ΗλίαςΗλίας
 

ΚυρίοςΚυρίος
 

((συντονιστήςσυντονιστής
 

--
 προγράμματοςπρογράμματος)           )           --

 
ΓυμναστήςΓυμναστής

2.2.
 

ΑθανάσιοςΑθανάσιος
 

ΚορδολαίμηςΚορδολαίμης
 

--
 

ΔάσκαλοςΔάσκαλος
3.3.

 
ΕυστάθιοςΕυστάθιος

 
ΚαραντζούνηςΚαραντζούνης

 
--

 
ΔάσκαλοςΔάσκαλος

4.4.
 

ΑνδριάναΑνδριάνα
 

ΠαβέληΠαβέλη
 

--
 

ΑγγλικώνΑγγλικών
5.5.

 
ΚωνΚων//νοςνος

 
ΜέντζοςΜέντζος

 
--

 
ΠληροφορικήΠληροφορική



ΚριτήριαΚριτήρια  επιλογήςεπιλογής  τουτου  θέματοςθέματος
ΟιΟι εκπαιδευτικέςεκπαιδευτικές ανάγκεςανάγκες καικαι τατα ενδιαφέρονταενδιαφέροντα
τωντων μαθητώνμαθητών
ΗΗ ενασχόλησηενασχόληση πολλώνπολλών μαθητώνμαθητών καικαι συγγενώνσυγγενών
τουςτους μεμε τητη ΓεωργίαΓεωργία καικαι τηντην παραγωγήπαραγωγή
προϊόντωνπροϊόντων
ΗΗ ανάγκηανάγκη τωντων μαθητώνμαθητών νανα γνωρίσουνγνωρίσουν μιαμια
προστατευόμενηπροστατευόμενη περιοχήπεριοχή ((ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό
ΟικολογικόΟικολογικό ΔίκτυοΔίκτυο NATURA 2000)NATURA 2000)
HH μεγάλημεγάλη οικολογικήοικολογική,  ,  βιολογικήβιολογική ,,αισθητικήαισθητική καικαι
οικονομικήοικονομική αξίααξία τηςτης παραλίμνιαςπαραλίμνιας περιοχήςπεριοχής ..



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΟμαδοσυνεργατικήΟμαδοσυνεργατική ,,μαθητοκεντρικήμαθητοκεντρική μέθοδοςμέθοδος ––
διερευνητικήδιερευνητική προσέγγισηπροσέγγιση--έρευναέρευνα--συλλογήσυλλογή--
ανακάλυψηανακάλυψη
ΜέθοδοςΜέθοδος projectproject::ανοιχτήανοιχτή διαδικασίαδιαδικασία μάθησηςμάθησης
πουπου συμμετέχουνσυμμετέχουν εξίσουεξίσου εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί καικαι
μαθητέςμαθητές μαζίμαζί
ΟιΟι εκπεκπ//κοικοι ενθαρρύνουνενθαρρύνουν, , συμβουλεύουνσυμβουλεύουν, , 
συντονίζουνσυντονίζουν, , εμψυχώνουνεμψυχώνουν
ΒιωματικήΒιωματική μάθησημάθηση
ΔιαθεματικήΔιαθεματική προσέγγισηπροσέγγιση
ΘεατρικόΘεατρικό παιχνίδιπαιχνίδι--ΑντιπαράθεσηΑντιπαράθεση απόψεωναπόψεων



ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ



ΣκοπόςΣκοπός  τουτου  ΠρογράμματοςΠρογράμματος

ΝαΝα συμβάλλεισυμβάλλει στηστη διαμόρφωσηδιαμόρφωση τηςτης
προσωπικότηταςπροσωπικότητας τουτου μαθητήμαθητή μεμε
οικολογικήοικολογική συνείδησησυνείδηση, , περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές
ευαισθησίεςευαισθησίες, , καθώςκαθώς καικαι νανα κατανοήσουνκατανοήσουν
οιοι μαθητέςμαθητές τιςτις επιδράσειςεπιδράσεις τηςτης ΓεωργίαςΓεωργίας
στοστο περιβάλλονπεριβάλλον ((λιμναίολιμναίο οικοσύστημαοικοσύστημα), ), 
στηνστην κατεύθυνσηκατεύθυνση τηςτης αειφόρουαειφόρου
ανάπτυξηςανάπτυξης



ΣτόχοιΣτόχοι  τουτου  ΠρογράμματοςΠρογράμματος

ΝαΝα κατανοήσουνκατανοήσουν οιοι μαθητέςμαθητές τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις πουπου έχειέχει ηη
καλλιέργειακαλλιέργεια στοστο περιβάλλονπεριβάλλον καικαι τηντην υγείαυγεία τουτου
ανθρώπουανθρώπου
ΝαΝα γνωρίσουνγνωρίσουν τοτο λιμναίολιμναίο οικοσύστημαοικοσύστημα ,,τιςτις
καλλιέργειεςκαλλιέργειες τηςτης περιοχήςπεριοχής καικαι τουςτους κινδύνουςκινδύνους πουπου
απειλούναπειλούν τηντην ΤριχωνίδαΤριχωνίδα
ΝαΝα γνωρίσουνγνωρίσουν τιςτις βιολογικέςβιολογικές καλλιέργειεςκαλλιέργειες
ΝαΝα κατανοήσουνκατανοήσουν τοτο ρόλορόλο τουτου καταναλωτήκαταναλωτή αγροτικώναγροτικών
προϊόντωνπροϊόντων κκ νανα γίνουνγίνουν συνειδητοίσυνειδητοί καταναλωτέςκαταναλωτές
ΝαΝα αναπτύξουναναπτύξουν τηντην κριτικήκριτική κκ δημιουργικήδημιουργική σκέψησκέψη
ΝαΝα μάθουνμάθουν νανα εργάζονταιεργάζονται ομαδικάομαδικά
ΝαΝα αποκτήσουναποκτήσουν υπεύθυνεςυπεύθυνες στάσειςστάσεις ζωήςζωής καικαι νανα ανοίξειανοίξει
τοτο ΣχολείοΣχολείο στηνστην κοινωνίακοινωνία



ΟμάδεςΟμάδες  ΕργασίαςΕργασίας

ΑΑ: : ΓνωρίζωΓνωρίζω τηντην ΤριχωνίδαΤριχωνίδα
ΒΒ: : ΜορφέςΜορφές καλλιέργειαςκαλλιέργειας ::ΣυμβατικέςΣυμβατικές--
ΕναλλακτικέςΕναλλακτικές
ΓΓ: : ΠροϊόνταΠροϊόντα τηςτης περιοχήςπεριοχής. . ΗΗ διαδρομήδιαδρομή απόαπό τηντην
παραγωγήπαραγωγή στηνστην κατανάλωσηκατανάλωση. . ΠρωτογενήςΠρωτογενής, , 
δευτερογενήςδευτερογενής καικαι τριτογενήςτριτογενής τομέαςτομέας
παραγωγήςπαραγωγής
ΔΔ: : ΟιΟι επιπτώσειςεπιπτώσεις τηςτης γεωργίαςγεωργίας στοστο περιβάλλονπεριβάλλον
καικαι τηντην υγείαυγεία τουτου ανθρώπουανθρώπου-- ΚομποστοποίησηΚομποστοποίηση



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕΜΕ  ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ

ΣύλλογοΣύλλογο ΔιδασκόντωνΔιδασκόντων τουτου ΣχολείουΣχολείου
ΔιευθυντήΔιευθυντή τουτου ΣχολείουΣχολείου
ΣύλλογοΣύλλογο ΓονέωνΓονέων
ΝαυτικόΝαυτικό ΌμιλοΌμιλο ΑγρινίουΑγρινίου
ΚΠΕΚΠΕ ΚρεστένωνΚρεστένων–– ΕθνικόΕθνικό ΘεματικόΘεματικό ΔίκτυοΔίκτυο
::ΤοπικάΤοπικά προϊόνταπροϊόντα
ΚΠΕΚΠΕ ΜεσολογγίουΜεσολογγίου--ΘέρμουΘέρμου
ΚέντροΚέντρο ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας
ΔήμοςΔήμος ΑγρινίουΑγρινίου--ΒιολογικόςΒιολογικός καθαρισμόςκαθαρισμός
ΥπεύθυνοΥπεύθυνο ΣχολικώνΣχολικών ΔραστηριοτήτωνΔραστηριοτήτων ΔΔ//νσηςνσης



ΓνωριμίαΓνωριμία

ΗΗ μεγαλύτερημεγαλύτερη φυσικήφυσική
λίμνηλίμνη τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας
ΕπιφάνειαΕπιφάνεια: 97 : 97 ττ..χχ..
ΜέγιστοΜέγιστο βάθοςβάθος: 58: 58μμ
ΠερίμετροΠερίμετρο : 57: 57χλμχλμ
ΗΗ απεραντοσύνηαπεραντοσύνη κκ τοτο
χρώμαχρώμα τηςτης θυμίζουνθυμίζουν
θάλασσαθάλασσα



ΠουΠου  βρίσκεταιβρίσκεται

ΒόρειαΒόρεια βρίσκεταιβρίσκεται τοτο
ΠαναιτωλικόΠαναιτωλικό όροςόρος
(1924(1924μμ))
ΝότιαΝότια τοτο όροςόρος
ΑράκυνθοςΑράκυνθος (900(900μμ))
ΔυτικάΔυτικά ηη λίμνηλίμνη
ΛυσιμαχείαΛυσιμαχεία
ΑνατολικάΑνατολικά οο ΕύηνοςΕύηνος
ποταμόςποταμός



ορνιθοπανίδαορνιθοπανίδα

ΑποτελείΑποτελεί χώροχώρο
διαχείμασηςδιαχείμασης
υδρόβιωνυδρόβιων πουλιώνπουλιών
ΣημαντικόΣημαντικό σταθμόσταθμό
κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης
αποδημίαςαποδημίας τουςτους
ΧώροΧώρο φωλιάσματοςφωλιάσματος
γιαγια υδρόβιαυδρόβια καικαι
αρπακτικάαρπακτικά πουλιάπουλιά



ΟΟ  φτερωτόςφτερωτός  κόσμοςκόσμος  τηςτης  λίμνηςλίμνης--  ορνιθοπανίδαορνιθοπανίδα
ΠάνωΠάνω απόαπό 200 200 είδηείδη
πουλιώνπουλιών (50 (50 είδηείδη
ανήκουνανήκουν σταστα
απειλούμενααπειλούμενα κκ
προστατεύονταιπροστατεύονται απόαπό τητη
νομοθεσίανομοθεσία))
ΠορφυροτσικνιάςΠορφυροτσικνιάς --
λευκοτσικνιάςλευκοτσικνιάς--
ποταμογλάρινοποταμογλάρινο--
νυχτοκόρακεςνυχτοκόρακες --τσικνάκιτσικνάκι--
φαλαρίδεςφαλαρίδες--
νανοβουτηχτάριανανοβουτηχτάρια --
γερακίνεςγερακίνες--γλάροιγλάροι--
αλκυόνεςαλκυόνες--πάπιεςπάπιες



ΑπειλέςΑπειλές--προβλήματαπροβλήματα  τηςτης  ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας
ΡύπανσηΡύπανση ((ελαιοτριβείαελαιοτριβεία--
τυροκομείατυροκομεία κτλκτλ) ) 
ΟικιακάΟικιακά λύματαλύματα--
απορρίμματααπορρίμματα
ΦυτοφάρμακαΦυτοφάρμακα
ΛιπάσματαΛιπάσματα
ΜπαζώματαΜπαζώματα
ΥπερβόσκησηΥπερβόσκηση
ΥπεραλίευσηΥπεραλίευση
ΠαράνομοΠαράνομο ψάρεμαψάρεμα
ΜείωσηΜείωση βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας



ΧρήσειςΧρήσεις  γηςγης

ΓεωργίαΓεωργία--καπνάκαπνά--
εσπεριδοειδήεσπεριδοειδή--
ελαιόδεντραελαιόδεντρα
ΚτηνοτροφίαΚτηνοτροφία
ΓεωτροφικέςΓεωτροφικές
μονάδεςμονάδες
μεταποίησηςμεταποίησης ––
ελαιοτριβείαελαιοτριβεία--
τυροκομείατυροκομεία-- σφαγείασφαγεία



ΦεστιβάλΦεστιβάλ  ΤοπικώνΤοπικών  ΠροϊόντωνΠροϊόντων
ΕλιάΕλιά
ΣαγκουίνιΣαγκουίνι
ΝτομάταΝτομάτα
ΑθερίναΑθερίνα
ΛευκόΛευκό κρασίκρασί
((ΜαλαγουζιάΜαλαγουζιά))
ΕλιάΕλιά ΑγρινίουΑγρινίου
ΚάστανοΚάστανο ΑράκυνθουΑράκυνθου



ΠαραλίμνιαΠαραλίμνια  βλάστησηβλάστηση

ΦράξουςΦράξους
ΠλατάνιαΠλατάνια
ΙτιέςΙτιές
ΛεύκεςΛεύκες
ΚαβάκιαΚαβάκια
ΣκλήθραΣκλήθρα
ΛυγαριέςΛυγαριές
ΚυπαρίσσιαΚυπαρίσσια
ΔάφνεςΔάφνες
ΕυκαλύπτουςΕυκαλύπτους
ΚαλαμιέςΚαλαμιές
ΒούρλαΒούρλα
ΨαθιάΨαθιά



ΛουλούδιαΛουλούδια
 τηςτης

 ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας

Γλαδιόλες

Νούφαρα
Ορχιδέες

Ίριδες



ΠαραλίμνιαΠαραλίμνια  δάσηδάση

ΚαστανοδάσοςΚαστανοδάσος στονστον
ΑράκυνθοΑράκυνθο
ΒελανιδοδάσηΒελανιδοδάση στονστον
ΑράκυνθοΑράκυνθο καικαι στοστο
ΠετροχώριΠετροχώρι ΘέρμουΘέρμου μεμε
αιωνόβιεςαιωνόβιες ήμερεςήμερες
βελανιδιέςβελανιδιές
ΣτιςΣτις πλαγιέςπλαγιές τωντων παρπαρ
λόφωνλόφων: : μεσογειακήμεσογειακή
μακκίαμακκία βλάστησηβλάστηση( ( 
σκίνασκίνα κουμαριέςκουμαριές
ρείκιαρείκια, , ασφάκεςασφάκες κτλκτλ))



ΚτηνοτροφίαΚτηνοτροφία

ΗΗ κτηνοτροφίακτηνοτροφία στηστη
λεκάνηλεκάνη απορροήςαπορροής τηςτης
ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας παρουσιάζειπαρουσιάζει
μεγάλημεγάλη ανάπτυξηανάπτυξη μεμε τητη
μορφήμορφή τηςτης ελεύθερηςελεύθερης
βόσκησηςβόσκησης μεμε τιςτις
ανάλογεςανάλογες επιπτώσειςεπιπτώσεις
στοστο περιβάλλονπεριβάλλον τηςτης
περιοχήςπεριοχής
ΒιολογικήΒιολογική κτηνοτροφίακτηνοτροφία



ΗΗ  αλιείααλιεία  στηνστην  ΤριχωνίδαΤριχωνίδα

ΕίναιΕίναι έναςένας σημαντικόςσημαντικός
οικονομικόςοικονομικός πόροςπόρος γιαγια
τουςτους κατοίκουςκατοίκους
ΦιλοξενείΦιλοξενεί 25 25 είδηείδη
ψαριώνψαριών καικαι τατα 16 16 είναιείναι
βρώσιμαβρώσιμα
ΕνδημικόΕνδημικό τηςτης λίμνηςλίμνης: : οο
νανογωβιόςνανογωβιός, , δενδεν
υπάρχειυπάρχει πουθενάπουθενά
αλλούαλλού στονστον κόσμοκόσμο (2 (2 
εκεκ))



ΗΗ  γιορτήγιορτή  τηςτης  αθερίναςαθερίνας

ΤοΤο πιοπιο γνωστόγνωστό ψάριψάρι
τηςτης λίμνηςλίμνης , , ηη μοναδικήμοναδική
λίμνηλίμνη στονστον κόσμοκόσμο πουπου
ζειζει ηη αθερίνααθερίνα ––έχειέχει
προσαρμοστείπροσαρμοστεί στοστο
γλυκόγλυκό νερόνερό..
ΔρομίτσαΔρομίτσα –– γουρνάραγουρνάρα --
στρωσίδιστρωσίδι -- ντάσκαντάσκα --
μπριάναμπριάνα –– λιάραλιάρα ––
τριχιόςτριχιός -- λουρογοβιόςλουρογοβιός



ΕνδημικάΕνδημικά  ψάριαψάρια  τηςτης  ΑιτωλΑιτωλ  //νίαςνίας
ΕμφανίζονταιΕμφανίζονται μόνομόνο
σεσε λίμνεςλίμνες καικαι ποτάμιαποτάμια
τουτου ΝομούΝομού
ΑιτωλΑιτωλ//νίαςνίας
ΓλανίδιΓλανίδι
ΤσερούκλαΤσερούκλα
ΤριχωνοβελονίτσαΤριχωνοβελονίτσα



ΛιπάσματαΛιπάσματα, , ΦυτοφάρμακαΦυτοφάρμακα: : 
ΗΗ  μεγάλημεγάλη

 απειλήαπειλή
 γιαγια  τητη  λίμνηλίμνη

ΗΗ εντατικοποίησηεντατικοποίηση τηςτης
γεωργικήςγεωργικής
εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης σεσε
συνδυασμόσυνδυασμό μεμε τηντην
αλόγιστηαλόγιστη χρήσηχρήση τουςτους, , 
συντελούνσυντελούν στηνστην
υποβάθμισηυποβάθμιση τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος κκ στηνστην
επιβάρυνσηεπιβάρυνση τηςτης
περιοχήςπεριοχής μεμε ρύπουςρύπους
επικίνδυνουςεπικίνδυνους γιαγια τηντην
υγείαυγεία τουτου ανθρώπουανθρώπου



ΠροϊόνταΠροϊόντα  τηςτης  λίμνηςλίμνης

ΣαγκουίνιαΣαγκουίνια ΓουρίτσαςΓουρίτσας
ΛεμόνιαΛεμόνια
ΜανταρίνιαΜανταρίνια
ΛάδιΛάδι
ΕλιέςΕλιές
ΣταφύλιαΣταφύλια-- κρασίκρασί
ΨάριαΨάρια-- ΑθερίναΑθερίνα ΤριχΤριχ
ΜέλιΜέλι
ΚτηνοτροφικάΚτηνοτροφικά προϊόνταπροϊόντα
ΓαλακτοκομικάΓαλακτοκομικά προϊόνταπροϊόντα



ΣτοΣτο  ΒιολογικόΒιολογικό  καθαρισμόκαθαρισμό  τουτου  ΔήμουΔήμου  ΑγρινίουΑγρινίου
ΠροστατεύειΠροστατεύει τηντην
ΤριχωνίδαΤριχωνίδα απόαπό τατα
λύματαλύματα τουτου ΑγρινίουΑγρινίου
ΜετάΜετά τηντην
επεξεργασίαεπεξεργασία καικαι τοτο
φιλτράρισμαφιλτράρισμα τωντων
λυμάτωνλυμάτων, , 
διοχετεύεταιδιοχετεύεται στηστη
λίμνηλίμνη καθαρόκαθαρό νερόνερό
γιαγια άρδευσηάρδευση τηςτης
πεδιάδαςπεδιάδας τουτου
ΑγρινίουΑγρινίου



ΣτοΣτο  ΒιολογικόΒιολογικό  καθαρισμόκαθαρισμό



ΣτοΣτο  ΚέντροΚέντρο  ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος  ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας  --  ΠαναιτώλιοΠαναιτώλιο
ΕνημέρωσηΕνημέρωση
ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση γιαγια τητη
ΛίμνηΛίμνη
ΕκθεσιακόςΕκθεσιακός χώροςχώρος μεμε
θεματικούςθεματικούς πίνακεςπίνακες
,,φωτογραφίεςφωτογραφίες καικαι προϊόνταπροϊόντα
τηςτης λίμνηςλίμνης
ΜακέταΜακέτα τηςτης υδρολογικήςυδρολογικής
λεκάνηςλεκάνης
ΕνυδρείοΕνυδρείο μεμε τατα ψάριαψάρια τηςτης
λίμνηςλίμνης
ΑίθουσαΑίθουσα προβολώνπροβολών γιαγια τητη
χλωρίδαχλωρίδα, , πανίδαπανίδα καικαι
προστασίαπροστασία τηςτης λίμνηςλίμνης



ΣτοΣτο
 

ΚΕΚΕ..ΠΕΠΕ. . ΤΡΙΤΡΙ--
 

ΠαναιτώλιοΠαναιτώλιο



ΦύλλοΦύλλο  ΑξιολόγησηςΑξιολόγησης  μετάμετά  τηντην  ΔράσηΔράση--  ΕπίσκεψηΕπίσκεψη



ΒιολογικήΒιολογική  καλλιέργειακαλλιέργεια

ΜέθοδοςΜέθοδος καλλιέργειαςκαλλιέργειας ηη οποίαοποία ελαχιστοποιείελαχιστοποιεί ήή
αποφεύγειαποφεύγει τητη χρήσηχρήση συνθετικώνσυνθετικών λιπασμάτωνλιπασμάτων
καικαι ζιζανιοκτόνωνζιζανιοκτόνων ((φυτοφαρμάκωνφυτοφαρμάκων))
ΥπόκειταιΥπόκειται σεσε έλεγχοέλεγχο απόαπό τοτο κράτοςκράτος
((ΠιστοποίησηΠιστοποίηση))
ΑντιμετωπίζειΑντιμετωπίζει μεμε σεβασμόσεβασμό τητη φύσηφύση, , 
προστατεύειπροστατεύει τοτο έδαφοςέδαφος, , τηντην ατμόσφαιραατμόσφαιρα κκ τατα
αποθέματααποθέματα τουτου νερούνερού



ΗΗ  βιολογικήβιολογική  καλλιέργειακαλλιέργεια  στηρίζεταιστηρίζεται::
ΑμειψισποράΑμειψισπορά ((εναλλαγήεναλλαγή φυτώνφυτών ))
ΑγρανάπαυσηΑγρανάπαυση
ΣυνδυάζειΣυνδυάζει τηντην παράδοσηπαράδοση μεμε τηντην
σύγχρονησύγχρονη γνώσηγνώση
ΥπολείμματαΥπολείμματα συγκομιδώνσυγκομιδών
ΖωικάΖωικά ––φυσικάφυσικά λιπάσματαλιπάσματα ((κοπριάκοπριά))
ΧωρίςΧωρίς εντατικοποίησηεντατικοποίηση, , προςπρος όφελοςόφελος τηςτης
ποιότηταςποιότητας καικαι όχιόχι τηςτης ποσότηταςποσότητας



ΟιΟι  επιδράσειςεπιδράσεις
 τωντων

 φυτοφαρμάκωνφυτοφαρμάκων
 στονστον

 άνθρωποάνθρωπο
ΚαρκινογόνοςΚαρκινογόνος δράσηδράση
ΒλάβεςΒλάβες στοστο αναπνευστικόαναπνευστικό σύστημασύστημα
ΕπίδρασηΕπίδραση στοστο κεντρικόκεντρικό νευρικόνευρικό σύστημασύστημα
ΣτομαχικέςΣτομαχικές διαταραχέςδιαταραχές καικαι δηλητηριάσειςδηλητηριάσεις
ΕγκαύματαΕγκαύματα, , ατονίαατονία, , ζαλάδεςζαλάδες, , αδυναμίααδυναμία
ΠαράλυσηΠαράλυση τωντων κάτωκάτω άκρωνάκρων
ΑναστολήΑναστολή βιολογικώνβιολογικών λειτουργιώνλειτουργιών
ΕπίδρασηΕπίδραση στοστο συκώτισυκώτι καικαι σταστα νεφράνεφρά
ΜεταλλαξιογόνοςΜεταλλαξιογόνος δράσηδράση ((επίδρασηεπίδραση σταστα
έμβρυαέμβρυα) ) 



ΚομποστοποίησηΚομποστοποίηση: : ΑντίΑντί  σκουπίδιασκουπίδια  ……  λίπασμαλίπασμα
ΦυσικήΦυσική διαδικασίαδιαδικασία
αποσύνθεσηςαποσύνθεσης ηη οποίαοποία
μετατρέπειμετατρέπει τατα οργανικάοργανικά
υλικάυλικά σεσε κομπόστκομπόστ ήή
εδαφοβελτιωτικόεδαφοβελτιωτικό ((γόνιμογόνιμο
έδαφοςέδαφος))
ΆμεσοςΆμεσος τρόποςτρόπος
ανακύκλωσηςανακύκλωσης
απορριμμάτωναπορριμμάτων
ΩφελείΩφελεί τοτο περιβάλλονπεριβάλλον--
παράγειπαράγει προϊόνταπροϊόντα άριστηςάριστης
ποιότηταςποιότητας ((χωρίςχωρίς φάρμακαφάρμακα) ) 
βοηθάειβοηθάει τηντην υγείαυγεία καικαι τηντην
οικονομίαοικονομία



ΔήμοςΔήμος  ΑγρινίουΑγρινίου: : ΕλαίαΕλαία  20142014
ΣυμμετοχήΣυμμετοχή στιςστις
ΔράσειςΔράσεις προβολήςπροβολής
καικαι προώθησηςπροώθησης
τωντων προϊόντωνπροϊόντων
ελιάςελιάς πουπου
αφορούναφορούν στηνστην
ποιότηταποιότητα , , στηνστην
υγείαυγεία καικαι στηστη
γαστρονομίαγαστρονομία



ΈκθεσηΈκθεση
 τοπικώντοπικών

 προϊόντωνπροϊόντων
 ––  στηστη

 ΔημοτικήΔημοτική
 ΑγοράΑγορά



ΕλαίαΕλαία  20142014
ΣυμμετοχήΣυμμετοχή τωντων
μαθητώνμαθητών στονστον
ΚαλλιτεχνικόΚαλλιτεχνικό
ΔιαγωνισμόΔιαγωνισμό μεμε θέμαθέμα: : 
««ΕλιάΕλιά καικαι ΛάδιΛάδι οο
θησαυρόςθησαυρός τηςτης
ΜεσογείουΜεσογείου»»
ΈκθεσηΈκθεση τωντων
παιδικώνπαιδικών έργωνέργων στηστη
ΔημοτικήΔημοτική ΑγοράΑγορά



ΕλαίαΕλαία  20142014
ΕπιστημονικόΕπιστημονικό
ΣυνέδριοΣυνέδριο μεμε θέμαθέμα: : 
««ΠοιότηταΠοιότητα , , υγείαυγεία, , 
διατροφήδιατροφή, , 
πολιτισμόςπολιτισμός καικαι
γαστρονομίαγαστρονομία»»
ΕπίδειξηΕπίδειξη συνταγώνσυνταγών
μαγειρικήςμαγειρικής καικαι
ζαχαροπλαστικήςζαχαροπλαστικής μεμε
ελαιόλαδοελαιόλαδο σεσε
συνδυασμόσυνδυασμό μεμε
τοπικάτοπικά προϊόνταπροϊόντα
απόαπό εγκεκριμένουςεγκεκριμένους
σεφσεφ..



ΕλαίαΕλαία  20142014



ΕστίεςΕστίες  ρύπανσηςρύπανσης

ΣτερεάΣτερεά απορρίμματααπορρίμματα
στιςστις κοίτεςκοίτες τωντων
χειμάρρωνχειμάρρων καικαι στιςστις
ακτέςακτές τηςτης λίμνηςλίμνης
ΕπιχωματώσειςΕπιχωματώσεις ––
επέκτασηεπέκταση τωντων
καλλιεργούμενωνκαλλιεργούμενων
εκτάσεωνεκτάσεων --μπαζώματαμπαζώματα
αυθαίρετααυθαίρετα κτίσματακτίσματα
ΑλλοίωσηΑλλοίωση τηςτης
ακτογραμμήςακτογραμμής τηςτης
λίμνηςλίμνης



ΕπίσκεψηΕπίσκεψη  σεσε  κτήμακτήμα  ΒιολογικήςΒιολογικής  ΓεωργίαςΓεωργίας
ΠαρέχειΠαρέχει προϊόνταπροϊόντα
χωρίςχωρίς υπολείμματαυπολείμματα
φυτοφαρμάκωνφυτοφαρμάκων
ΠροστατεύουνΠροστατεύουν τηντην
υγείαυγεία μαςμας καικαι τοτο
περιβάλλονπεριβάλλον
ΔιατηρούνΔιατηρούν τηντην
ισορροπίαισορροπία τουτου
οικοσυστήματοςοικοσυστήματος



ΕπίσκεψηΕπίσκεψη  σεσε  φωτοβολταϊκόφωτοβολταϊκό  πάρκοπάρκο
ΑγρότεςΑγρότες επενδύουνεπενδύουν
στονστον τομέατομέα τωντων ΑΠΕΑΠΕ, , 
εγκαθιστώνταςεγκαθιστώντας σταστα
χωράφιαχωράφια τουςτους , , 
φωτοβολταϊκάφωτοβολταϊκά
συστήματασυστήματα
παραγωγήςπαραγωγής
ΗλεκτρικήςΗλεκτρικής
ΕνέργειαςΕνέργειας



ΕπίσκεψηΕπίσκεψη
 σεσε  εργοστάσιοεργοστάσιο

 συσκευασίαςσυσκευασίας
 βρώσιμηςβρώσιμης

 ελιάςελιάς



ΣτοΣτο
 ΣυσκευαστήριοΣυσκευαστήριο: : 

««ΚορδάτοςΚορδάτος»»--  ΠαναιτώλιοΠαναιτώλιο



ΕπίσκεψηΕπίσκεψη
 σεσε  ΕλαιοτριβείοΕλαιοτριβείο

 στηνστην
 ΠαντάνασσαΠαντάνασσα

 ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας



ΕκπαιδευτικήΕκπαιδευτική  επίσκεψηεπίσκεψη  στηστη  ΛαϊκήΛαϊκή  ΑγοράΑγορά
ΑπόΑπό τοτο χωράφιχωράφι στοστο
πιάτοπιάτο μαςμας μέσωμέσω τωντων
παραγωγώνπαραγωγών
ΜικρέςΜικρές συνεντεύξειςσυνεντεύξεις απόαπό
τουςτους παραγωγούςπαραγωγούς
ΠοιάΠοιά είναιείναι τατα προϊόνταπροϊόντα
τηςτης ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας
ΑγοράζωΑγοράζω τοπικάτοπικά
προϊόνταπροϊόντα
ΠοιοςΠοιος είναιείναι οο
συνειδητοποιημένοςσυνειδητοποιημένος
καταναλωτήςκαταναλωτής? ? 



ΈναςΈνας  περιβαλλοντολόγοςπεριβαλλοντολόγος  στοστο  ΣχολείοΣχολείο  μαςμας
2 2 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου: : 
ΠαγκόσμιαΠαγκόσμια ΗμέραΗμέρα
ΥγροτόπωνΥγροτόπων
ΕνημέρωσηΕνημέρωση ––
ΕυαισθητοποίησηΕυαισθητοποίηση γιαγια
τουςτους ΥγροτόπουςΥγροτόπους
ΗΗ περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική
αξίααξία τηςτης ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας
ΣυνθήκηΣυνθήκη ΡαμσάρΡαμσάρ (2(2--
22--1971)1971)



ΤριχωνίδαΤριχωνίδα: : 
ΥγρότοποςΥγρότοπος  ΖωήςΖωής



ΤριχωνίδαΤριχωνίδα  ::  ΈναςΈνας  ΥγρότοποςΥγρότοπος  ΖωήςΖωής
ΈκθεσηΈκθεση ΖωγραφικήςΖωγραφικής
γιαγια τηντην ΤριχωνίδαΤριχωνίδα καικαι
τουςτους ΥγροτόπουςΥγροτόπους
ΠοιήματαΠοιήματα ––
ΤραγούδιαΤραγούδια--
ΧορογραφίαΧορογραφία
ΔιάχυσηΔιάχυση τωντων
αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων στηνστην
τοπικήτοπική κοινωνίακοινωνία
((ΜΜΕΜΜΕ ––TV)TV)



ΈκθεσηΈκθεση  ΖωγραφικήςΖωγραφικής



ΣυμμετοχήΣυμμετοχή
 σεσε  ΠρόγραμμαΠρόγραμμα

 τουτου
 ΚΠΕΚΠΕ

 ΜεσολογγίουΜεσολογγίου--ΘέρμουΘέρμου
ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα: : ΛίμνηΛίμνη
ΤριχωνίδαΤριχωνίδα
ΚαταγραφήΚαταγραφή
παραλίμνιαςπαραλίμνιας χλωρίδαςχλωρίδας
κκ πανίδαςπανίδας
ΝερόμυλοιΝερόμυλοι ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας
ΠροϊόνταΠροϊόντα τηςτης περιοχήςπεριοχής
ΒιωματικέςΒιωματικές ΔράσειςΔράσεις
δίπλαδίπλα στηνστην ΤριχωνίδαΤριχωνίδα



ΣτοΣτο
 ΠετροχώριΠετροχώρι

 ΘέρμουΘέρμου::  ΜεΜε  θέαθέα
 τηντην

 ΤριχωνίδαΤριχωνίδα
 ΠηγέςΠηγές

 ΜυρτιάςΜυρτιάς



ΣτοΣτο  ΘέρμοΘέρμο  ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας  καικαι  ΜυρτιάΜυρτιά  ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας
ΦύλλαΦύλλα ΕργασίαςΕργασίας
ΜετρήσειςΜετρήσεις
ΠαιδαγωγικάΠαιδαγωγικά παιχνίδιαπαιχνίδια
ΠροσανατολισμόςΠροσανατολισμός μεμε
πυξίδαπυξίδα
ΚαταγραφήΚαταγραφή τωντων
προϊόντωνπροϊόντων καικαι τουτου
πλούτουπλούτου τηςτης
ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας



ΠροϊόνταΠροϊόντα
 τηςτης

 ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας--  ΣαγκουίνιαΣαγκουίνια
 ΓουρίτσαςΓουρίτσας

 ––ΣτηΣτη
 ΜυρτιάΜυρτιά

 ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας



ΕκδήλωσηΕκδήλωση
 γιαγια

 τητη  μεσογειακήμεσογειακή
 ΔιατροφήΔιατροφή

ΟμιλήτριαΟμιλήτρια ηη
ΔιατροφολόγοςΔιατροφολόγος κκ. . 
ΜαίρηΜαίρη ΛυμπέρηΛυμπέρη
ΕλιάΕλιά καικαι ΛάδιΛάδι: : ΗΗ βάσηβάση
τηςτης μεσογειακήςμεσογειακής
διατροφήςδιατροφής
ΑπευθυνότανΑπευθυνόταν σεσε
ολόκληρηολόκληρη τητη ΣχολικήΣχολική
κοινότητακοινότητα



ΜεσογειακήΜεσογειακή  ΔιατροφήΔιατροφή

ΣτηνΣτην αίθουσααίθουσα
εκδηλώσεωνεκδηλώσεων τουτου
ΣχολείουΣχολείου μαςμας
ΠαρουσιάσειςΠαρουσιάσεις
απόαπό τουτου μαθητέςμαθητές
ΠυραμίδαΠυραμίδα
ΜεσογειακήςΜεσογειακής
ΔιατροφήςΔιατροφής



ΦυτέψαμεΦυτέψαμε  μιαμια  ΕλιάΕλιά  τοντον  θησαυρόθησαυρό  τηςτης  ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας



Υδροφόρος
 

ορίζοντας











ΤαΤα  προϊόνταπροϊόντα
 τηςτης

 ΤριχωνίδαςΤριχωνίδας



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση
 προγράμματοςπρογράμματος



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση
 καικαι

 σταστα
 ΑγγλικάΑγγλικά



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση
 ΠρογράμματοςΠρογράμματος



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση
 ΠρογράμματοςΠρογράμματος

 ––  ΔιάχυσηΔιάχυση
 τωντων

 αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων
ΣτηΣτη ΣχολικήΣχολική κοινότητακοινότητα
5 5 ΙουνίουΙουνίου 20142014
ΑφιέρωμαΑφιέρωμα στηνστην ΠαγκόσμιαΠαγκόσμια ΗμέραΗμέρα
ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος
ΠαρουσίασηΠαρουσίαση τωντων εργασιώνεργασιών κάθεκάθε ομάδαςομάδας
ΠοιήματαΠοιήματα--ΤραγούδιαΤραγούδια--ΚείμεναΚείμενα
ΈκθεσηΈκθεση ΖωγραφικήςΖωγραφικής κκ ΦωτογραφίαςΦωτογραφίας
DebateDebate--θεατρικόθεατρικό παιχνίδιπαιχνίδι--παιχνίδιπαιχνίδι ρόλωνρόλων
ΠροβολήΠροβολή Power Point Power Point τουτου ΠρογράμματοςΠρογράμματος



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση--διάχυσηδιάχυση
 τωντων

 αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων
 στηστη

 ΣχολικήΣχολική
 κοινότητακοινότητα



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση  τουτου  ΠρογράμματοςΠρογράμματος
ΜεΜε ερωτηματολόγιοερωτηματολόγιο ((αρχήαρχή, , ενδιάμεσαενδιάμεσα--
ανατροφοδότησηανατροφοδότηση, , τέλοςτέλος))
ΟΟ βαθμόςβαθμός επίτευξηςεπίτευξης τωντων στόχωνστόχων τουτου
ΠρογράμματοςΠρογράμματος ήτανήταν αρκετάαρκετά ικανοποιητικόςικανοποιητικός
ΗΗ συμμετοχήσυμμετοχή ,,τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον κκ οο ενθουσιασμόςενθουσιασμός τωντων
μαθητώνμαθητών ήτανήταν σεσε υψηλόυψηλό βαθμόβαθμό
ΗΗ συνεργασίασυνεργασία μεμε τουςτους φορείςφορείς ήτανήταν αρκετάαρκετά
ικανοποιητικήικανοποιητική
ΥλοποιήθηκεΥλοποιήθηκε όπωςόπως αρχικάαρχικά είχεείχε σχεδιαστείσχεδιαστεί
ΕίχεΕίχε απήχησηαπήχηση σεσε ολόκληρηολόκληρη τητη ΣχολικήΣχολική κοινότητακοινότητα
καικαι τηντην τοπικήτοπική κοινωνίακοινωνία τουτου ΑγρινίουΑγρινίου
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